Edycja 2022

Organizator
sekcja żeglarska Legii Warszawa
Sailing Legia to podmiot powołany do prowadzenia sekcji żeglarskiej
Legii Warszawa. Sekcja została reaktywowana na 100-lecie Legii przez
grupę żeglarzy, sympatyków klubu. Zrzeszamy żeglarzy z klas:
windsurfing RS:X, 505, 49-er, Finn w sekcji sportowej oraz prowadzimy
szkolenie dzieci w kl. Optimist w ramach projektu Legia Sailing Schools.
Mamy bazę nad jez. Zegrzyńskim (ul. Warszawska 31A), zatrudniamy
najlepszych trenerów, posiadamy własne jachty żaglowe (m.in.
Optimisty, 505, Skippi650, Omegi) i motorowe.
Jednym z naszych projektów jest Warszawska Liga Żeglarska,
skierowana do wszystkich żeglarzy, którzy chcą rozwijać swoje
umiejętności żeglarskie w duchu rywalizacji fair play na świeżym
powietrzu.
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Założenia 2022
Warszawskiej Ligii Żeglarskiej
Ścigamy się na jachtach Skippi 650 z floty Sailing Legia
Załogi 3-4 osobowe, możliwość rotacji w składzie w trakcie trwania ligi (maksymalnie 8 osób).

Terminarz 2022: 4 weekendowe rundy, 8 dni regat
1: 25-26 czerwca
2: 23-24 lipca
3: 20-21 sierpnia
4: 10-11 września
Finał Regionalnych Lig Żeglarskich - dla 2 najlepszych załóg WLŻ 24-25.09

Wpisowe za załogę: 8 900 zł netto
Cena przy zgłoszeniu i opłaceniu do 28.02.2022: 7.900 zł netto
W lidze wystartuje maksymalnie 12 załóg.

Bazą regat jest port Sailing Legia w Zegrzu Południowym
ul. Warszawska 31 A (pomiędzy hotelem 500 a bazą Legionowskiego WOPR)

Występujemy o honorowy patronat Polskiego Związku
Żeglarskiego oraz Patronat Medialny „Trójki”
Ceremonia zakończenia WLŻ 2022:
30.09.2022
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Terminarz i format regat
Edycja 2022: 4 weekendowe rundy regat na jez. Zegrzyńskim
1: 25 - 26 czerwca

2:

23 - 24 lipca

3: 20 - 21 sierpnia

4: 10 - 11 września

Sobota
10:00 odprawa sterników | 11:00 - 16:00 regaty
Niedziela
10:00 odprawa sterników | 11:00 - 15:00 regaty | 15:00-16:00 podsumowanie rundy

•
•
•
•
•
•
•
•

Wyścigi będą organizowane w formacie flotowym przesiadkowym
Podczas każdej rundy w trakcie dwóch dni odbędzie się kilkanaście wyścigów.
W czasie rund 1-3 odbędą się wyścigi eliminacyjne oraz w czasie rundy 4 wyścigi finałowe.
Załogi na jachcie 3-4 osobowe (każdy zespół może liczyć do 8 zawodników, dozwolone rotacje w składzie).
W lidze wystartuje minimum 4, maksimum 12 załóg na jachtach Skippi 650 przygotowanych przez organizatora.
Trzy pierwsze rundy będą fazami eliminacyjnymi, a czwarta runda będzie finałową (miejsce z eliminacji jako jeden wyścig finałów).
Zwycięzcą WLŻ zostanie załoga, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów w rundzie finałowej (Runda 4).
Dwie najlepsze załogi WLŻ awansują do Finału Regionalnych Lig Żeglarskich rozgrywanego w dniach 24-25.09
Szczegółowy opis formatu regat i zasady punktowania znajdują się na www.sailinglegia.pl
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Opłaty wpisowe
Wpisowe 8 900 zł* / załoga zawiera:
Wpisowe załogi do 1 edycji Warszawskiej Ligi Żeglarskiej (WLŻ) (maksymalnie 8 zawodników w załodze)
Jacht Skippi 650 z serwisem technicznym na każdy dzień regat zgodnie z terminarzem (4 weekendy - 8 dni)
Organizacja cyklu regat: komisja sędziowska, boje regatowe, zabezpieczenie trasy, motorówka asekuracyjna,
ratownik, biuro regat, koordynator Sailing Legia, odprawy sterników i załóg przed każdym dniem regat
Poczęstunek w trakcie każdych regat: grill / żurek / woda
Materiał zdjęciowy z przekazaniem praw autorskich
Zamieszczenie informacji o załodze / firmie na stronie internetowej wydarzenia
Informacja o załodze / firmie w informacji prasowej wysyłanej do partnerskich mediów sportowych i life style’owych
Bezpłatny parking i strefa chillout na terenie bazy Sailing Legia dla zawodników i ich gości podczas dni regatowych
Nagrody dla zwycięzców poszczególnych rund - rozdawane w każdą niedzielę po zakończeniu wyścigów
Koszulki żeglarskie dla zawodników
Udział w imprezie zakończenia WLŻ - wieczór z rozdaniem nagród dla zwycięzców cyklu WLŻ dla załóg, mediów i gości
* do 28.02 wpisowe 7 900 zł
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JACHTY SKIPPI 650

Opcje dodatkowe
Dla chętnych
Trening przed startem - czarter jachtu dzień przed regatami
2h na wodzie na jachcie Skippi 650
Dowolny dzień treningowy prowadzony przez trenera Sailing Legia
2h teoria + 4h na wodzie na jachcie Skippi 650

Opcja
(+ 200 zł )
Opcja
(+ 800 zł / dzień)

Wyżywienie FB lub HB, zakwaterowanie w Hotelu 500 Zegrze w trakcie dni regatowych i treningów

Opcja
(do indywidualnego ustalenia)

Możliwość brandingu floty jachtów (duże naklejki na burtach) i brandingu reklamowego na terenie bazy
Sailing Legia w dni regatowe i treningowe (np. windery, flagi)

Opcja
(do indywidualnego ustalenia)

Dodatkowe koszulki z logotypem firmy / załogi

Opcja
(+75 zł )

Dodatkowe zaproszenia na ceremonię zakończenia WLŻ - impreza z rozdaniem nagród dla zwycięzców cyklu
WLŻ

Prosimy o kontakt
kuba@sailinglegia.pl

Tytuł partnera tytularnego 2 edycji Warszawskiej Ligi Żeglarskiej (zgłoszenie do regat określonej liczby załóg,
logo firmy wkomponowane w logotyp imprezy i nazwę wydarzenia, dedykowany branding jachtów
(wyklejenie burt i żagli), koszulek uczestników i obsługi, branding reklamowy bazy Sailing Legia w czasie regat,
tytuł partnerski do wykorzystania w komunikacji partnera, informacja o partnerze w informacjach prasowych
wysyłanych do mediów)

Prosimy o kontakt
kuba@sailinglegia.pl
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Dlaczego warto?

Wystartować w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej
✓ Wspierasz sekcję sportową Legii i Legia Sailing Schools, w ramach którego szkolimy pokolenie
młodych żeglarzy.
✓ WLŻ umożliwia rozwój żeglarskiej pasji oraz wzmacnia relacje z kluczowymi klientami firmy.

(oferujemy

możliwość zapraszania partnerów biznesowych do startu w wybranych rundach cyklu lub kibicowania z pokładu motorówki).

✓ Oprócz rywalizacji na wodzie oferujemy treningi prowadzone przez trenerów Sailing Legia, odprawy
szkoleniowe i nieformalne spotkania integracyjne po każdej z rund.
✓ Zakończenie WLŻ z rozdaniem nagród odbywa się podczas integracyjnej imprezy wieczornej.
Oferujemy możliwość wystąpienia publicznego przedstawiciela firmy/załogi z prezentacją.
✓ To świetna okazja do promocji załogi / firmy w mediach patronackich WLŻ - sportowych i lifestylowych oraz w kanałach marketingowych Sailing Legia.
✓ Wszyscy członkowie załóg uczestniczących w WLŻ otrzymają specjalny indywidualny
rabat na czarter jachtów żaglowych, motorówek i szkolenia oferowane przez Sailing Legia.
(do wykorzystania w 2022 roku)
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Patronat honorowy:

Zgłoszenia i pytania
Jakub Pawluk tel. 601 099 941 kuba@sailinglegia.pl

Sailing Legia sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 8, 01-892 Warszawa
KRS 0000818038 NIP 1182203168
TEL + 48 22 188 14 14 EMAIL klub@sailinglegia.pl
www.sailinglegia.pl www.legiasailingschools.pl

